Επικοινωνιακές Λύσεις Ιατρείων
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ – ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ – ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ
Η LabOnWeb προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και οργάνωσης επιχειρήσεων από το 2012.

03

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
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ΤΗΛΕΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ- ΔΙΚΤΥΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Η χρήση της τηλεγραμματείας σας επιτρέπει να οργανώνετε και να διαχειρίζεστε καλύτερα και ευκολότερα τα
ραντεβού σας, χωρίς να χρειάζεται να απαντάτε σε κλήσεις ασθενών κατά τη διάρκεια της εργασίας σας ή στον
ελεύθερο χρόνο σας. Κάνοντας απλώς μια εκτροπή από οποιοδήποτε σταθερό ή κινητό τηλέφωνο σε έναν
προσωπικό σταθερό αριθμό που σας παρέχουμε εμείς δωρεάν, τις ώρες που εσείς επιλέγετε, η
εκπαιδευμένη γραμματέας μας θα απαντάει εκ μέρους σας, ως η προσωπική σας γραμματέας,
καταγράφοντας τα στοιχεία του ασθενή και την ώρα του ραντεβού και κατόπιν θα σας ενημερώνει στο χρόνο
που θέλετε και με τον τρόπο που έχετε επιλέξει (online εφαρμογή, e-mail, τηλεφωνική επικοινωνία, fax).
Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας, μέσω της εξειδικευμένης εφαρμογής μας, αναλαμβάνει:
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Την οργάνωση, διαχείριση και ταξινόμηση σε πραγματικό χρόνο των ραντεβού
του ιατρού από απόσταση.
Ενημέρωση του ιατρού για τα ραντεβού του καθημερινά μέσω τηλεφωνικής
επικοινωνίας, e-mail, fax, internet, ή και με οποιονδήποτε άλλο πιθανό τρόπο
επιθυμεί ο ιατρός.
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Άμεση επικοινωνία με τους ασθενείς σε περίπτωση ακύρωσης/αλλαγής των
ραντεβού κατόπιν ενημέρωσής μας από τον ιατρό.

Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα χρήσης αυτόματου τηλεφωνητή πέραν της λήξης
του ωραρίου, με το προσωπικό σας μήνυμα (ωράριο ιατρείου, τηλέφωνο ανάγκης).
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Καταχώρηση των προγραμματισμένων επισκέψεών σας, στην πλατφόρμα του e-ΔΑΠΥ
με τη χρήση των προσωπικών σας κωδικών.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
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Καταχώρηση των
προγραμματισμένων
επισκέψεών σας στην
πλατφόρμα του e-ΔΑΠΥ με
τη χρήση των προσωπικών
σας κωδικών.

Καταχώρηση των ιατρικών
παραπεμπτικών του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Δημιουργία, οργάνωση
ατομικού ιατρικού φακέλου
υγείας των ασθενών σας.

Άμεση ενημέρωση
για οποιεσδήποτε αλλαγές
στη νομοθεσία
ή στις διαδικασίες
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
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Ενημέρωση
για ληξιπρόθεσμες
οφειλές/πληρωμές
από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
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On-line υποστήριξη,
Προσωπικό Courier για τη
αλλαγές κωδικών
μεταφορά εγγράφων από το
στην ηλεκτρ.συνταγογράφηση, ιατρείο σας σε εμάς και τον
θεραπευτικά πρωτόκολλα.
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

62€
το μήνα

90€
το μήνα

124€
το μήνα

180€
το μήνα

Δευτέρα έως Παρασκευή

Δευτέρα έως Παρασκευή

Δευτέρα έως Παρασκευή

Δευτέρα έως Κυριακή

08:00 – 22:00

08:00 – 22:00

08:00 – 22:00

Μέχρι 100
Εισερχόμενες κλήσεις

Μέχρι 150
Εισερχόμενες κλήσεις

Απεριόριστες
Εισερχόμενες κλήσεις

Απεριόριστες
εξερχόμενες

Απεριόριστες
εξερχόμενες

Απεριόριστες
εξερχόμενες

Απεριόριστες
εξερχόμενες
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08:00 – 22:00
Απεριόριστες
Εισερχόμενες κλήσεις

* ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ
** ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΚΥΛΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ή ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ (αφορά μόνο τα πακέτα 1, 2 & 3 )

*** ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.

250€
το μήνα
24 ώρες / 7 ημ. την εβδ.
365 ημέρες το χρόνο
Απεριόριστες
Εισερχόμενες κλήσεις
Απεριόριστες
εξερχόμενες
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
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Έως 100 επισκέψεις: 37 €
Από 101 έως 200 επισκέψεις: 75 €
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Έως 50 πράξεις: 25 €
Από 51 έως 100 πράξεις: 50€

05
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Άνω των 100 πράξεων: κατόπιν συμφωνίας

* ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΛΛΑΡΗ 33
ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ

21 5500 2200
info@labonweb.gr

